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Marianne Samuelsson:

Lätt val att bli
landshövding
på Gotland
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Från partipolitiskt aktiv (mp)
till statstjänsteman. Hon
hade ett dygn på sig att
bestämma sig.

– Valet var lätt, säger hon och nu

Sida, Arbetslivsinstitutet, Försäkringskassan och Riksutställningar, säger Marianne Samuelsson,
som med stolthet också berättar
om det nya Östersjö Center, en
regional myndighet som förläggs
till Gotland. Ett projekt som
»vanns« i konkurrens med Blekinge.

Arbetsområdena är mångfacetterade; och sträcker sig alltifrån hampa, betor och fiskeri
till transporter och energi. Inom
Gotlands län ligger även skogsoch arbetsmarknadsfrågor, något
som gör att Gotland har ett bredare arbetsfält än andra län.
Fortsättning på nästa sida >

Vad Stockholm lärt av Gotland
För fem år sedan beslöt Gotlands

fann dock varandra ganska omedelbart

Byggmästareförening att ansluta sig

och lyckades hitta en lösning som alla

till Stockholms och Södertäljes Bygg-

var nöjda med genom att låta fastig-

mästareföreningar inom Region Öst i

heten på Gotland ligga kvar i Gotlands

Sveriges Byggindustrier. Endast dessa

Byggmästareförening samt lägga all

tre byggmästareföreningar blev kvar

service och personal i regionens servi-

som självständiga organ, medan reste-

cebolag, i Stockholm.

rande föreningar i hela landet överlät

När det nu är dags för femårsbok-

sin verksamhet till ett gemensamt

slut kan vi konstatera att allt avlöpt väl

bolag för såväl riks- som lokala frågor.

och att stockholmarna fått lära sig att

Efter att ha lärt känna gotlänning-

ta det lite lugnt och lägga tillräckligt

arna lite närmare är det lätt att förstå

med tid på de mänskliga kontakterna.

valet; där låter man nämligen ingen

Gotlänningarna har nämligen förmågan

annan bestämma i egna angelägen-

att visa för oss att man blir effektivare

heter! Kanske är det Gotlands krigiska

genom att lugnt och sansat ta ett pro-

historia med invaderande danskar m m

blem i taget, visa hänsyn till varandra

som gett gotlänningarna deras egensinniga inställning.
Med denna utgångspunkt skulle

och samtidigt vara affärsmässig.
En konst vi Stockholmare nu
ständigt övar oss i!

man kunna tänka att samarbetet
oss emellan skulle bli besvärligt,

Lars Ihse

särskilt som det fanns ett antal

VD, Stockholms

kniviga problem att reda upp. Vi

Byggmästareförening
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har det snart gått ett år sedan
Marianne Samuelsson tillträdde
sin hövdingatjänst. Den andra
kvinnliga landshövdingen på ön.
Nedläggningen av P18 och
dess konsekvenser har blivit en
stor uppgift. Cirka 500 tjänster
försvinner och ersätts av ungefär
lika många genom utﬂyttningen
av sju statliga myndigheter från
Stockholm.
– Det blir en väldigt spännande mix av arbetstillfällen
med hela, eller delar av myndigheterna Riksantikvarieämbetet,
Kronofogdemyndigheten, CSN ,

Kontakterna i och kring Östersjön med de nya EU -medlemsländerna kommer att vara viktiga. Högskolan har fått fördubblade anslag och har speciella kurser med anknytning till bland
annat kultur- och miljöfrågorna
som ju är starkt kopplade till
länderna runt Östersjön.
Som tidigare politiskt språkrör för miljöpartiet, är opinionsbildning något hon arbetat med i
många år.
– Det är också en viktig uppgift för en landshövding, säger
hon. Att representera är förstås
en annan given roll.
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Lätt val…

vi oss i en högkonjunktur och

song året runt, säger landshöv-

en hel del nyproduktion pågår
på ön. Men bostadsmarknaden

dingen som dock inte själv idkar
denna sport. Helgpaket, även på

Petersburg kommer att öka och

är tuff. Fler studentbostäder
behövs. När P18 flyttar lämnar
de ett jättestort område i Tofta

vintern, borde kunna locka ännu
fler turister både från Sverige
och från utlandet.

Östersjön som transportled blir

fantastiskt beläget alldeles invid

allt viktigare. Här är det angeläget att vi tittar på energieffekti-

havet, inte långt från Visby. Där
kanske det kan bli något…

jul, med klappköp och julbord,
utan stress och utan trängsel.

visering och ökad säkerhet mot

– Andra möjligheter för Got-

Detta parat med en spännande

oljeutsläppen, som ibland beror
på olyckor, ibland inte, konstaterar Marianne Samuelsson.
– Ur byggsynpunkt befinner

land är en utökad turistnäring.
Nya golfbanor planeras och det
finns säkert utrymme för ännu

Fortsättning från sidan ett

– Oljetransporterna från Sankt
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Marianne Samuelsson
i korthet ↓

– Tänk dig en weekend före

kulturhistoria och ett fantastiskt
landskap. Välkommen hit! säger
Marianne Samuelsson.

fler, då det i princip är golfsä-

PEGGY HÄGGQVIST

Född: 1945 på familjegård utanför Alingsås. Bostad: Residens vid Strandgatan 1, Visby, samt villa i Vårgårda. Familj: Make, tre barn, tre barnbarn.
Utbildning: Hemvårdare. Karriär: Jobbat inom omsorgen med ungdomar med sociala problem. Språkrör miljöpartiet, landshövding Gotland. Fritid:

Tar gärna en promenad i naturen. Läser: Pocketböcker, behändiga att ha med sig på resor. Bil: Toyota Yaris. Devis: Jag vill få saker gjorda. Socialt
engagemang: Ordförande Hela människan – riksorganisation för kyrkornas sociala arbete. Bästa Gotlandstipset: Vikingaåret som pågår nu.

Unik utbildning för byggare i Visby
Gotland är en mötesplats mellan öst och väst.
Hanse- och världsarvsstaden Visby möter nu ett
förnyat intresse som centrum för handel och kultur
i EU:s innanhav – Östersjöregionen. Här, på Hög-

Sveriges
modernaste
kongresshall
byggs i Visby

skolan på Gotland, finns också det treåriga bygg-

Våren 2007 öppnar

nadsvårdsprogrammet, en unik utbildning i Sverige.

Sveriges modernaste
kongresshall i Visby,

Byggnadsvårdsprogrammet ger en bred kunskapsbas för arbete som byggnadsantikvarie vid
en länsstyrelse, ett länsmuseum, en kommun eller
inom byggbranschen. Utbildningen har funnits i
femton år. Sedan fem år tillbaka är den tidigare
ettåriga utbildningen nu treårig (120p).
– En grundläggande pedagogisk idé är att var-

belägen vid Almedalen,
50 meter från havet i
det medeltida Visby.
Hallen får en kapacitet för 1 000 konfererande personer. Projektet är ett av de större

va teori med praktisk tillämpning. Studenterna

för Skanska region Hus

får pröva på att arbeta praktiskt med trähantverk, murverk, puts, måleri med mera, berättar

Sydost och motsvarar drygt 111 miljoner

Tor Broström, som är ansvarig för utbildningen.

kronor, berättar Hans

Han berättar också att det numera även ﬁnns
en fortbildningskurs (20p) som vänder sig till
hantverkare, byggmästare, arkitekter, ingenjörer
m ﬂ som vill komplettera sina yrkeskunskaper.
Den genomförs på halvfart under ett läsår med
nio kurstillfällen i Visby under tre dagar vardera,
samt en studieresa i Europa.
Mer information: tor.bostrom@hgo.se

Fransson, filialchef,
Skanska Visby.
Hans kommer att
få låna in folk både
från Kalmar och Norrköping när produktioFOTO: GÖRAN ASSNER, JOHNÉR BILDBYRÅ

nen startar.
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Ny chef för Gotlands Byggmästareförening

Gert axlar
Svens mantel
Gert Axtelius har utsetts till ny chef för
Gotlands Byggmästareförening. Han efterträder Sven Söderlind.

Gert är väl förtrogen med Gotlandsfrågorna, bland annat genom sin roll som
samordningsansvarig för Galaxenanställda
på Gotland, något som han även i fortsättningen kommer att arbeta med.
Huvuduppgifterna som föreningschef
består av förhandlingar med motparten
– sedan årsskiftet är det Byggettan som
tagit över även på Gotland – samt service
till medlemsföretagen.
– Byggmarknaden på Gotland är mycket
god. Länet har den näst lägsta arbetslösheten med 5,8 procent efter Kronoberg
(5,7 procent), berättar Gert, som konstaterar att relationerna med fackföreningen
är goda.
– Jag rök ihop med facket när jag började på Gotland. De ville inte följa avtalet!
»Du ska inte komma från fastlandet och
bestämma«, sa man då, skrattar Sven
Söderlind, som fortsatt kommer att arbeta
som central förhandlare inom Sveriges
Byggindustrier, men även inom Stockholms Byggmästareförening. Bland annat

Tillträdande och avgående föreningscheferna för Gotlands Byggmästareförening,
Gert Axtelius och Sven Söderlind. F O T O : R Y N O Q U A N T Z
kommer han också att vara Gert behjälplig
inom Gotlands Byggmästareförening.
Som ny föreningschef på Gotland blir det
förstås en heldel resor, något som inte avskräcker Gert. Han är redan van pendlare
med särbo, barn och barnbarn i Skåne.
Han är själv född och uppvuxen i Ystad,
där han bodde tills han fyllde 25 och arbetade som murare. En knäskada gjorde att
han började läsa in grundskolan i Ystad.
Därefter blev det YTH , Yrkestekniska
Högskolan, i Haninge, där han hade Sven
Söderlind som föreläsare. Sven lockade
honom till Byggmästareföreningen där han

började som mätningsman. Därefter har
han arbetat både på avtalsavdelningen och
utbildningsavdelningen, bland annat med
lärlingar. Allteftersom började Gert arbeta
med Galaxen, som han jobbat med i tio års
tid, varav de senaste åtta åren som chef.
– Vi växte från cirka 80 anställda till
dagens 320, berättar Gert, som för ett år
sedan efterträddes på den posten av Gunilla
Teoﬁlusson.
Några större förändringar i ledarskapet
för Gotland är inte aktuella.
– Det ska helst inte märkas att vi bytt
föreningschef, skrattar Gert.

Äntligen! Snart start för Norra Länken och Citybanan
Vid en välbesökt väg- och anläggarträff i

mitten av april berättade Björn Terstad,
Vägverkets projektchef för Norra Länken,
att projektet är kostnadsberäknat till 7

1871, berättade Banverkets projektchef
Riggert Andersson. 500 tåg passerar genom
Stockholm varje dygn och behovet av den
nya tunneln är stort.

miljarder kronor, varav staten svarar för
75 procent och Stockholms stad för 25.
Senare i vår beräknas regeringen fastställa såväl Vägverkets arbetsplan som Stockholms stads detaljplan. Norra Länken är
indelad i ett antal större entreprenader, med
förväntad start under senare delen av 2006.
– Citybanan är den största järnvägssatsningen i Stockholms innerstad sedan

Ett principavtal om genomförande och
ﬁnansiering har tecknats mellan staten,
Stockholms stad och landstinget. Projektet
beräknas starta i höst och omfattar 8,6 km
ny järnväg, varav 6 km i tunnel. Två nya
stationer ska byggas, en vid Odenplan och
en i city. Citybanan är kostnadsberäknad
till 7,5 miljarder kronor. Byggtiden är beräknad till fem och ett halvt år.

Björn Terstad, Vägverket och Riggert
Andersson, Banverket, vid Byggmästareföreningens väg- och anläggarträff i
Stockholm. F O T O :

RYNO QUANTZ
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BYGGFRÅGAN: Vad betyder Gotland för dig?
– Gotland betyder väldigt

– Att vara på Gotland

– För mig betyder Gotland

mycket för oss nu när vi är

känns som att vara vid

den vackraste natur jag

pensionärer. Vi har ett hus

Medelhavet. Och så det

vet. Jag och min sambo

på Ljugarn där vi kan bo året

fantastiska kulturella

försöker vara där så fort

runt och där vi vistas cirka

livet! Det är mest på som-

vi är lediga. Vi uppskattar

tre månader varje år. Gotland

maren som vi är i vårt lilla

också alla gamla kyrkor

kallas i reklamen »ett annor-

kalkstenshus strax norr

och andra vackra bygg-

lunda land«, och det stämmer

om Visby. Men samtidigt

nader (»nya polishuset«

verkligen. Hit har vi kommit för
Bert Lilja, f d

att stanna.

är det ett underbart lugn
Berndt Stenlund,

om vintern att njuta av.

är riktigt fint t ex), samt
Carin Götblad,

våra gotländska vänner
förstås.

VD för Sveriges

VD CentralGalaxen

länspolismästare,

Byggindustrier

Bygg AB

Stockholms län

Pension efter
80 års arbete

Kommande evenemang
K URS E R
Kollektivavtal och Arbetsrätt ................ 10 maj

Tillsammans har de arbetat nära 80 år

Konsumententreprenader,
Uppdatering – AB 04, ½-dagskurs ....... 24 maj
Arbetsmiljöarbete ................................ 26 maj
Praktisk byggjuridik ............................. 26 maj
Uppdatering för Kvalitetsansvarig ........ 31 maj
Arbetsmiljöansvarig (BF9K) .................. 31 maj

på Byggmästareföreningen! Nyligen
gick de båda trotjänarna Ulla Engström
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½-dagskurs, Södertälje ........................ 17 maj

(till höger på bild) och Gudrun Frank i
pension. De har ansvarat för föreningens
ekonomi och redovisning.
Nya medarbetare på ekonomiavdelningen är Marie Porter och Erik Ihse.

Heta arbeten ......................................... 2 junij
Brandskyddsansvarig ............................. 2 juni
Anmälan: Kerstin Nordström, tel 08-587 147 17

MÖ T E N
S-företagens träff på Solvalla ............... 18 maj
Mer info: Sture Sundman, tel 08-587 147 19

Stockholms BF bakom bergsäker utbildning
Det råder brist på bergarbetare nu när de

sammans med Regionala Yrkeskommittén

stora infrastrukturprojekten drar igång.

tagit initiativ till en utbildning för bergar-

Stockholms Byggmästareförening har till-

betare som beräknas starta till hösten.
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